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Знікненне,
ці З чаго ўсё пачалося

У

той дзень сантэхнік Міхаіл Курачкін прыйшоў дадому, як
звычайна — а восьмай вечара. На дзіва, у кватэры не было
жонкі Машы, а з кухні не даносіўся пах
наварыстага баршчу і смажаных катлет.
Курачкін здзівіўся: Маша заўсёды вярталася раней і паспявала згатаваць вячэру.
Запаліў святло на кухні і агледзеў пліту:
ні рондаля, ні патэльні, ні нават чайніка
на ёй не было. Наш герой набраў нумар
жончынага мабільнага. Чужы голас у слухаўцы паведаміў, што абанент часова недасягальны. Гэта здзівіла Курачкіна яшчэ
больш. Дзе ў такі час магла быць жонка?
Што рабіць? Мужчына прысеў на канапу.
Яго позірк спыніўся на аркушы паперы,
які ляжаў на часопісным століку: «Прабач.
Спяшаюся. Іду да Ся…»

«Што гэта за «Ся…»? — заінтрыгавана задумаўся Курачкін.— Няўжо было так
цяжка дапісаць?!»
Побач з аркушам ляжала ручка. Мужчына схапіў яе і ці то ад расчаравання, ці
то ад злосці пачаў вадзіць па аркушы кругі.
Але ручка не пакідала следу. Стала зразумела, чаму Маша недапісала слова. Што
гэта за «Ся…»? Сярожа, Сяргей, сябар, сяброўка? Не, усё ж гэта было імя. Бо першая
літара — вялікая.
«Сяргей»,— вырашыў «падмануты»
муж і згадаў, што зусім нядаўна каханая
размаўляла па тэлефоне з нейкім Сяргеем, як яна сказала пасля — калегам па
працы.
Не давала спакою, смылела думка:
«Няўжо?..»
Пацягнуліся неспакойныя гадзіны. Курачкін сядзеў на канапе, ляжаў на ложку,
спрабаваў заснуць… І ў той момант, калі
ён, здавалася, задрамаў, дзверы кватэры
адчыніліся, на парозе паўстала Маша.
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Падалося, крыху на падпітку. Пачала здымаць туфлікі.
Курачкін падхапіўся сустракаць каханую.
— Дзе ты была? — занепакоена запытаўся ён.
— У сяброўкі Светы. Я табе цыдулку
пакідала. Адзіная ручка ў кватэры скончылася, не змагла дапісаць, а ты на той
момант быў недасягальны па мабільнай
сувязі.
— Я тэлефанаваў пазней.
— Прабач. Тэлефон разрадзіўся, а мы
былі на дыскатэцы…
— Ты была на дыскатэцы?! — здзівіўся
муж.
— Так. Ты ж бываеш у кавярні, на рыбалцы, у гаражах сяброў. Чаму я не магу
пабыць на дыскатэцы?
— Але ж ты там была не адна — магла ўзяць тэлефон у сяброўкі і патэлефанаваць.
— Ведаеш, на дыскатэцы я была не
толькі са Светай…
— А з кім яшчэ? — здзівіўся Курачкін. Ён адчуваў, як у ім прачынаецца рэўнасць.
— З іншымі сваімі сяброўкамі: Наташкай, Алінай, Ангелінай…
— Выдатна!.. І ў іх не было з сабой тэлефонаў?
— Не. Пакінулі дома прынцыпова…
Трэба ж было нам жаночай кампаніяй
проста адпачыць. Не ўсё ж вам, мужыкам,
адпачываць ад нас. Мы таксама хочам сваёй кампаніяй развеяцца.
Маша прайшла ў пакой і расцягнулася
на ложку.
— О! Як цудоўна! — прамовіла яна.—
Ці як ты там кажаш, калі завальваешся на
ложак пасля чарговай пасядзелкі ў кавярні з сябрамі? Што ты так стаміўся пасля
вельмі сур’ёзных размоў?..
— Так…— разгубіўся Курачкін.— Але
хіба мы не маглі з табой проста паразмаўляць, калі табе так не падабалася, што
я баўлю час у кавярні?
— Маглі, канешне. Але ты заўсёды казаў, што мы паразмаўляем пасля таго, як
ты выспішся. Вось і я спачатку высплюся,
а пасля мы з табой паразмаўляем.
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— Але ж раніцай нам на працу.
— Вось-вось, іменна: на працу. Таму
не перашкаджай адпачываць.
— Але калі мы сур’ёзна паразмаўляем?
— Калі рак на гары свісне. Ці пасля
дожджыку ў чацвер. Ці як ты там яшчэ
любіш казаць?
Мужчына згадаў, што ён і сапраўды час
ад часу так адказваў жонцы.
— Усё, я гэтак больш не магу!..— здаўся Курачкін.
— Я таксама,— ледзь чутна прашаптала Маша.
— Давай паразмаўляем па душах.
У адказ Курачкін пачуў мірнае сапенне
жонкі.
Мужчына таксама прылёг на ложак і
прыгадаў моманты з сямейнага жыцця,
якія маглі стаць падставай да жончынага
ўчынку.
Дарэчы, Міхась і Маша былі жанатыя
ўжо два гады. Маладыя. Аднагодкі. Абаім
па дваццаць пяць. За час сумеснага жыцця здарылася шмат гісторый. І такіх,
праз якія Маша вельмі злавалася,— таксама.
Першая з іх адбылася на трэцім месяцы
пасля вяселля.

Неверагодная шчодрасць
У той дзень Курачкіна выклікаў да сябе
старшыня прафкама і адказны за ідэалагічную працу на прадпрыемстве Іван
Гнацюк і запытаўся, ці атрымаў малады
супрацоўнік заробак. Калі той сцвярджальна кіўнуў галавой, Іван Міхайлавіч адразу
рушыў у бой:
— А прафсаюзны ўнёсак хто плаціць
будзе, падпіску афармляць?
— Не хвалюйцеся, Міхалыч, зараз і
грошы аддам, і на пошту схаджу. Абед якраз,— супакоіў старшыню Курачкін.
Так доўгачаканая зарплата крыху патанела. Але нашага героя гэта не напалохала: затое цяпер ён прафкаму нічога не
вінны. Больш за тое — увесь наступны месяц будзе чытаць аж пяць рэспубліканскіх
газет!

Андрэй СІДАРЭЙКА

Нечакана зазваніў тэлефон. Сябар Толік
прасіў пазычыць хоць якую пяцёрку — па
яго словах, нават на жэтон у метро грошай не было. Аддаць паабяцаў праз тры
дні.
— Хіба табе пяцёркі хопіць? — шчыра здзівіўся Курачкін.— Магу пазычыць і
дваццатку. Толькі ты абавязкова, як і дамовіліся, вярні, не цягні.
Па дарозе дадому Курачкін успомніў:
патрэбны новы інструмент — ліхтарык і
электрадрэль. Рэчы абышліся ў добрую капейку. Затое цяпер у яго было ўсё, пра што
ён марыў апошні месяц.
Каля прыпынку, адкуль наш герой дабіраўся дадому, стаяў шапік. У ім прадавалі
латарэі на найбліжэйшыя выхадныя.
«А калі пашчасціць і выйграю аўтамабіль?» — мільгнула ў галаве думка.
І зноў у кішэні паменела грошай.
Курачкін завітаў і ў краму, што была
побач з домам. Ну не вяртацца ж пасля
зарплаты з пустымі рукамі? Малады муж
набраў розных прысмакаў і толькі потым,
ззяючы ад шчасця, рушыў дадому.
На жаль, каханая не раздзяліла радасці
мужа.
— Дзе грошы?! — запыталася яна, не
паспеў той пераступіць парог.
— Вось,— адказаў Курачкін і выклаў на
стол некалькі пакамечаных купюр, а таксама цэлую жменю капеек.
— І гэта ўсё?! — здзівілася жонка.
— Што значыць — усё? — перапытаў
муж.— А прадукты? Інструмент? Латарэя?
Вось квітанцыя на падпіску. Увесь наступны месяц будзем чытаць перыёдыку. Гэта
табе не лайкі пад фотаздымкамі ў інтэрнэце ставіць!
— А камунальныя паслугі хто будзе
аплачваць? Цэлы месяц гатаваць? — абурылася Маша.— Усё, Курачкін, чытай сам
сваю перыёдыку, у сценах дзіркі свідруй,
людзям краны рамантуй, мяне гэта больш
не хвалюе. Я ад цябе сыходжу!
…Маша не размаўляла з мужам цэлы
тыдзень, але ўсё ж засталася. Газеты чытаў
толькі наш герой. Хоць яму таксама хацелася пабавіць час у інтэрнэце.
А неўзабаве Курачкін выйграў у латарэю навамодны пыласос. Відаць, ме-

навіта такі важны для сямейнага побыту
фактар і растапіў сэрца Машы.
Хаця ўрок Курачкін засвоіў добра: цяпер увесь заробак адразу аддаваў жонцы.

За імгненне да гадзіны «Х»
Размеркаваць сямейны бюджэт так, каб
яго хапіла да наступнага заробку, атрымліваецца не ва ўсіх. Курачкіны не былі выключэннем. Да таго ж яны былі маладыя.
А ім шмат трэба. Калі фінансы спявалі рамансы, даводзілася трываць, цярпець, чакаць: дні, гадзіны, нарэшце хвіліны. А ў
працоўны час па сацыяльных сетках ішлі
пасланні SOS.
— Каханенькі, пакладзі крыху грошай
на тэлефон. Зусім на балансе пуста,— пісала мужу Маша.
— Заробак абяцалі пералічыць на картку пасля абеду,— адказваў муж.
— Але я нават не магу патэлефанаваць па справе,— ішло чарговае пасланне
жонкі.
— А як жа дзясятка? — адказваў Курачкін.
— На інтэрнэт тэрмінова патрэбны
былі грошы...
— Узгадаў. У шафе на чорны дзень ёсць
заначка.
— Ведаеш, чорны дзень настаў яшчэ
ўчора. Прабач, што не папярэдзіла.
— Я так і ведаў,— уздыхнуў Курачкін.— Таму зрабіў яшчэ адну заначку: пад
тэлевізарам з правага боку. Трэба яго прыпадняць…
— Я ведаю,— перарвала яго Маша.—
Разумееш, на самай справе першы чорны
дзень настаў два дні таму. Памятаеш, я
хадзіла ў цырульню?
— Так,— адказаў Курачкін.
— Ну вось.
— Калі табе патрэбныя грошы, то
вазьмі іх у кішэні маёй зімовай курткі,—
напісаў Курачкін.
— А іх няма там ужо тыдзень як.
— Як?! — здзівіўся Курачкін.
— Я набыла новую люстру. А перад
гэтым здавала ў хімчыстку тваю зімовую
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БАСАЛЫГА
Святло і цемра
Вершы

Басалыга Паліна нарадзілася 31 жніўня 2000 года ў Мінску. Выпускніца філалагічнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Творы друкаваліся ў альманаху
«Альтанка». Жыве ў Мінску.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Хто я?
Хто я ў шчаслівым сутыкненні
З лёсам, на планеце, што Зямлёй
Завуць?
Ці ў няшчасным захапленні тым
Жыццём, што пройдзе вокамгненна?
Хто я? Цвярозы стрыжань розуму майго,
Як Ааронаў кій, квітнее свежымі
Адценнямі пачуццяў.
Хто я? Віхор і пыл, што падымае
Вецер і праз міг губляе.
Ці трава, што раніцай цвіце,
А ўвечары пажоўкла?
Хто я? Той прах з вадой, які ажыў
Ад Духа Усемагутнага.
Ці попел, што нагадвае пра дні
Мінулых шчасцяў і нястач?
Хто я? Мармур неабчасаны, што
Мікеланджала свайго чакае?

Ці сапсаваны аркуш, на якім
Адбіткі іншых жыццяў
Злом і дабрынёю застануцца?
Хто я? Пясчынка, што ператворыцца
У перліну
Або патрапіць у чыёсьці вока?
Хто я?
І вечнасць, і смерць,
І Святло, і Цемра,
Прах і Дух.
Я ёсць.

***
Шапталі зоркі між сабою:
«Што бачыш ты?»
«Я бачу літасць».
«Я бачу гора».
Спытала поўня:
«Што адчувалі?»
«Святое шчасце».
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Паэзія

«Ліхія мроі».
Здзівіўся Космас:
«А як такое
Там суіснуе?
Зямля — планета
Адна з маленькіх
Майго прадоння.
Як там змясціцца маглі
І горыч, і атрута,
І мір, і радасць,
І пакута?»
«Глядзі глыбей,—
Сказала Сонца.—
Глядзі ў сэрца:
Там ад Эдэма
Жыве спазнанне зла,
Святла спазнанне.
Хто сэрцам да нябёсаў рвецца —
Святло сустрэне;
Хто абірае жаданняў прагу —
Той захлынецца хай злом
Атрутным».
Мільярды сэрцаў там
Б’юцца гучна:
«Што бачыш побач?»
«Што адчуваеш?»
«Што чуеш сэрцам?»
«Што абярэш ты?»
Фота з архіва П. Басалыгі
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Канстанцін

КАСЯК

Да дзядоў на магілы
Абразкі

Касяк Канстанцін нарадзіўся 29 ліпеня 1987 года ў Мінску, скончыў гістарычны факультэт
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў ва ўстановах культуры і адукацыі,
у вэб-студыі.
Друкаваўся ў газетах «Літаратура і мастацтва», «Звязда», часопісах «Маладосць»,
«Бярозка» і інш.
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Першая кніга

Я

дапісаў кнігу. Нарэшце! Склалася
тое, што мне самому больш-менш
падабаецца, а гэта значыць —
можна друкаваць. Але насамрэч
гэтая кніга не будзе першай.
Першая кніга была напісана два гады
таму, калі я ляжаў у бальніцы. Трагічны
раман у абразках аб тым, што бывае, калі
нікога не слухаеш, жывеш абы-як і плюеш на ўвесь свет. Але я пакуль не хачу яго
публікаваць, няхай яшчэ паляжыць. Для
многіх такая кніга можа стаць сапраўдным
шокам. Бо ўсё напісанае там — праўда. Ну,
ці амаль усё. Прынамсі, кульмінацыйны
момант, вакол якога ўсё пабудавана — дакладна. Ды і тэма даволі спецыфічная —
усё вакол смерці.
Мне, ведаеце, ніколі не хацелася прыдумляць. Я заўжды імкнуўся да таго,

каб пражываць тое, што пішу. Пісьменнік гэтым і цікавы ў сучасным свеце, калі
дзеліцца тым, што на душы, прэпаруе сябе
самога. Бо нічога новага ў мастацкай літаратуры ён усё адно ўжо не скажа...
Колькі там існуе сюжэтаў? Чатыры?
Пяць? Сем? Дзевяць? Мне не вельмі хочацца паўтарацца.
Але вернемся да маёй кнігі, за чужыя
возьмемся потым.
Я яе дапісаў і адразу ўзяўся пісаць новую. Зноў буду дзяліцца сваімі змрочнымі
і непапулярнымі думкамі. І пражываць
дзень за днём. Хаця я зусім не Эміль Чаран,
а Мінск — не Парыж.
Ды і радкі гэтыя пішуцца не ў горадзе, а ў вёсцы. А дзе ж яшчэ? Сапраўдны
беларускі пісьменнік можа рэалізавацца
толькі ў вёсцы. Прынамсі, пачынаць варта
менавіта там! Нават калі ты спрэс гарадскі, які і рабіць-та рукамі нічога не ўмее.
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Проза

Усё адно трэба браць квіток на аўтобус ці
электрычку і выпраўляцца за горад. Бо
вёска мае сакральнае значэнне для беларускага прыгожага пісьменства. Падыходзіць лепш за любую пісьменніцкую рэзідэнцыю!
Зараз чацвёртая ранку і я, зрабіўшы
сабе два кубкі крэпкай распушчальнай
кавы, пішу. А ў горадзе, пэўна, спаў бы,
вярнуўшыся з начной тусоўкі. І гэта ў самым лепшым выпадку! Бо пры горшым
раскладзе — усё яшчэ ціснуў бы на педаль
газу ў якім-небудзь бары з сябрамі. Мне
ўжо трыццаць чатыры гады, а ўсё яшчэ
вабіць багемнае жыццё...
Я не надта ўпісаны ў літаратурнае кола,
затое добра прыжыўся ў розных іншых.
Выбітныя музыкі, вулічныя мастакі ды
іншыя непрызнаныя геніі нашага горада.
Цэлую зіму ды вясну мы хадзілі на Цэнтральны. Наша кампанія была ці не апошняй, якая стала бавіла там час да самага
закрыцця. Дзякуючы ім я адчуваю, што
Мінск — гэта жывы горад.
У маленькай вёсцы пішу пра вёску
вялікую, дзе ўсе ўсё пра ўсіх ведаюць.

Вёска
Восеньская вёска рана кладзецца спаць.
На гадзінніку няма яшчэ дзявятай, а на
вуліцы ўжо ні душы. Дзе-нідзе ў хаце святло ад экрана тэлевізара.
А пасля дзясятай рэдка можна сустрэць чалавека на вуліцы, хіба што на выхадных. Калі прыязджае з горада моладзь.
Гэта нейкая тыпова беларуская завядзёнка, бо і ў Мінску з начным жыццём тугавата. Ён таксама пачынае імкліва пусцець
прыкладна ў такі самы час.
Познім вечарам люблю прагуляцца пустымі вясковымі вуліцамі. Асабліва старымі — і паразважаць пра мінулае. Нарадоўскай, якая цяпер называецца Школьнай.
Кавалёўскай, якая цяпер завецца Камсамольскай. І Нясвіжскай, якая цяпер носіць
імя маршала Ракасоўскага.
У даўнейшыя часы з назвамі было ўсё
проста: Нарадоўская вуліца самая старая ў вёсцы, калісьці тут было народнае
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вучылішча, а яшчэ нібыта менавіта на ёй
збіраліся «нарады», дзе народ вырашаў актуальныя пытанні. Кавалёўская — бо на ёй
жылі кавалі. Ну а Нясвіжская — бо дарога
ад яе вяла да сталіцы Радзівілаў.
Я люблю восень у вёсцы, калі тут зусім
няма людзей.

Гарохавы суп
У вясковай краме памылкова набыў
пачак гароху. Маці прасіла ўзяць фасолі, а
я пераблытаў. Але не бяды!
Распаліла яна печ ранкам, усыпала гарох у невялікі чыгунок ды зрабіла з яго
файны гарохавы суп. Усё, як у даўнейшыя часы, калі і мульціварак ніякіх не ведалі.
Да супу я нарэзаў хатняга сала, хлеба і
наліў сабе чарку чорнага беларускага бальзаму, які люблю з часоў студэнцтва. Атрымаўся вельмі добры беларускі абед.

Вітанне
У вёсцы заўжды было прынята вітацца, бо па змоўчванні ўсе ўсіх ведаюць.
Прынамсі, менавіта такі падыход лічыцца
і цяпер за канстанту.
І калі так, то варта вітацца нават з тымі,
каго ты не ведаеш, бо яны таксама вітаюцца з табой. Паказваюць сваю выхаванасць.
У горадзе з гэтым прасцей. Там тысячы людзей вакол, з якімі вітацца зусім
не абавязкова. Ды і няма ў гэтым абсалютна ніякай патрэбы. Але ёсць адно але —
селебрыці.
Бывае, ідзеш па горадзе і сустракаеш
вядомага пісьменніка, мастака, музыку,
тэлевядучага, блогера ці яшчэ якога дзеяча. Вы то дакладна не знаёмыя, але ж недзе ды бачыліся. Можа быць, нават раз ці
два паціскалі рукі. І вось разважаеш: варта
вітацца ці ўсё ж не.
Зусім не хочацца, каб цябе прынялі за
экзальтаванага фаната. Тым больш, калі
ты такім дакладна не з’яўляешся. Можа,
чалавек акурат хоча спакойна прайсціся па
вячэрнім горадзе, без лішніх сведак.

Канстанцін КАСЯК

Карацей, я так для сябе і не вырашыў
гэтую сітуацыю да канца. Але яна мне нагадвае ўвесь час пра беларускую вёску, дзе
ўсё ж прынята вітацца, нягледзячы ні на
што.

Пісьмо
«Пачні пісаць»,— звяртаецца да мяне
анлайн-нататнік у смартфоне. І я задумваюся вось аб чым.
Паказальна, але літаратура цяпер адыходзіць на другі план. Яно, у прынцыпе,
і не дзіва, бо ўсё замяняе ютуб ды самыя
розныя цік-токі. Навошта чытаць, калі
можна глядзець і слухаць?
Ды і маладому аўтару ўсё складаней
прыдумваць цікавую гісторыю, бо ўсё ўжо
было напісана да яго. Хіба што занатоўваць сваё жыццё і ўсё, што вакол, фіксаваць эпоху, у якой жывеш, разважаць над
мінулым. Як і рабілі раней.
Добра, што ты маеш выбар, аб чым пісаць. Што табе ніхто не кажа, як і што трэба рабіць і як яно павінна выглядаць. Ніхто
не крытыкуе так, што гэта потым можа
табе каштаваць жыцця.
Зрэшты, ты можаш агулам зляніцца ў
любы зручны момант і кінуць пісаць, бо
ты нікому нічога не павінен у гэтым свеце.
Усё цяпер залежыць выключна ад цябе.
І гэта не можа не радаваць!

быта нават лепей, чым пра жывых. Усцешаны гэтымі словамі, я накідаў спіс вядомых і не вельмі беларусаў, пра якіх мне
ёсць што сказаць.
Я б мог напісаць пра Васіля Быкава,
які вярнуўся паміраць на радзіму. Мы не
сустракаліся, але я быў на развітанні з ім.
Магу напісаць і пра Анатоля Сыса, якога бачыў за некалькі дзён да смерці. Ёсць
што згадаць пра Кастуся Тарасава або Алеся Разанава, ды і пра іншых пісьменнікаў і
паэтаў, якія ўжо не з намі.

Дзяды
Па абедзе схадзіў на могілкі да сваіх.
І зрабіў гэта, вядома, няправільна.
Бо нармальны чалавек адведвае продкаў
у першай палове дня, лепей нават раніцай. Бо ў другой палове дня яны нібыта
спачываюць. Прынамсі, так кажуць мясцовыя, якія дасведчаныя ў прымхах і забабонах. Мне, напрыклад, паведаміла гэта
бабуля, якая пазнала і пераняла на дарозе.
Вярнуўшыся дамоў, накідаў пару эскізаў пра блізкіх мне людзей. Эскіз — харошае слова ў літаратуры ранніх савецкіх
часоў, мне вельмі падабаецца. Лічы, тое ж,
што і абразок. У цяперашні час самы зручны фармат, бо грувасткія талмуды мала
хто возьмецца чытаць.

Некралогі

Авантурыст

Ёсць у мяне думка напісаць кнігу некралогаў. Задумаў яе яшчэ два гады таму,
матэрыял паціху збіраецца.
Калі ўвесну 2020-га памёр пісьменнік
Эдуард Лімонаў, я напісаў некралог. Многія тады абурыліся, а іншыя, наадварот, не
здзівіліся. Бо я ніколі асабліва і не хаваў,
што цікаўлюся ягонай творчасцю і даволі
добра ў ёй разбіраюся. Навучыўся нават
падзяляць аўтара і героя, пісьменніка і
дзеяча.
Акурат пасля таго некралога мне не раз
і не два казалі, што ў мяне вельмі добра
атрымліваецца пісаць пра памерлых. Ні-

Мяне назвалі ў яго гонар. А яго звалі
ўсе, як героя коласавай «Новай зямлі» —
Костусь. Менавіта Костусь, а не Кастусь.
Біяграфія ў прадзядулі была звычайная для свайго часу, можна нават сказаць,
кніжная. З самых малых гадоў працаваў,
пасвіў каровы і свіней. Ваяваў у Першую
сусветную недзе пад Смаргонню. З зацятай упартасцю спрабаваў завесці вялікую
сям’ю. Прыняў рэвалюцыю.
Костусь быў троху авантурыстам і валюнтарыстам. У другой палове 1920-х
прачытаў у газетах, што адбываецца асваенне новых земляў. Вырашыў і ён
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Зіновій

ПРЫГОДЗІЧ
Апавяданні

Прыгодзіч Зіновій нарадзіўся 15 кастрычніка 1944 года ў в. Лышча Пінскага раёна
Брэсцкай вобласці. Скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Працаваў у газеце «Звязда», быў галоўным рэдактарам «Советской Белоруссии». Цяпер
галоўны рэдактар сямейнага часопіса «Гаспадыня». Жыве ў Мінску.
Журналіст, празаік. Аўтар больш дваццаці мастацкіх і дакументальных кніг, сярод якіх
аповесці «Журавы на далёкай пойме», «Журба мая светлая», «Ноч перад нядзеляю»,
«Крымская сімфонія», «Путь полной луны», «Постаці» і інш.
Кандыдат філасофскіх навук, дацэнт. Узнагароджаны медалём «За працоўную доблесць»,
Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. Лаўрэат літаратурнай прэміі
Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, Нацыянальнай літаратурнай прэміі, заслужаны дзеяч
культуры Рэспублікі Беларусь.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Лясная крыніца
1

Н

ечакана яна спынілася і, уважліва паглядзеўшы мне ў вочы,
па-змоўніцку запытала:
— Хочаце, я нешта вам пакажу?
Мы збочылі з дарогі, пераскочылі цераз канаву, поўную расталай вады, і ўвайшлі ў лес. Метраў праз дваццаць дрэвы
расступіліся, і пад нагамі аказалася ледзь
прыкметная лясная сцяжынка.
— А цяпер — павярніцеся!..
Я павярнуўся і глянуў налева, куды яна
паказвала рукою. Па абодва бакі сцяжынкі
двума роўнымі радамі стаялі стройныя
маладыя бярозкі. На зялёным фоне сосен
яны былі такія асляпляльна-беласнежныя,
што я міжволі прыжмурыўся.
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— Падабаецца? — ціха запытала яна
і, не даючы мне апамятацца, прыспешыла: — Пойдзем-пойдзем...
На твары яе выразна адбіваліся ўнутраная ўсхваляванасць і нецярпенне. Я
зразумеў: яна вяла мяне паказаць нешта
самае патаемнае.
Бярозавая алея вывела на ўтульную
лясную палянку, пасярэдзіне якой бруіўся
ручай. Амаль ля самай вады ляжаў вялікі
плоскі камень.
— Прысядзем,— сказала яна.
Я сеў на камень і запытальна паглядзеў
на дзяўчыну. Яна прыклала ўказальны палец да вуснаў і таямніча прашаптала:
— Слухайце...
Наўкол была глыбокая цішыня. Але не,
паступова да майго слыху пачалі даносіцца розныя гукі: звонкае ціліканне нейкай
птушкі, глухі пошум сасновых вершалін,
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мяккі перашэпт ручая... Лес жыў! Лес апавядаў сваю чароўную, вечную казку.
— А крыніца вам падабаецца? — парушыла дзяўчына маю задумлівасць.
— Якая крыніца?
— Вось гэтая,— яна паказала на ручай у тое месца, дзе ён утвараў невялікую
затоку, зацягнутую раскай.— Самая сапраўдная лясная крыніца.
I, мусіць, убачыўшы маё недаўменне,
яна зняла з рук тонкія чорныя пальчаткі,
працягнула мне сваю цёплую маленькую
далонь:
— Патрымайце, калі ласка.
А другою, свабоднай рукой асцярожна
развяла ў бакі зялёную плёнку раскі, якая
сабралася на вадзе.
— Глядзіце.
Я нахіліўся. На паверхні калыхаліся,
дзівосна выгінаючы стан, дзве бярозкі.
Недзе за імі, глыбока-глыбока, плылі белыя
воблакі. Скрозь чыстую, нібыта крыштальную, ваду віднелася залаціста-пясчанае
дно.
— Здо-орава...
— Ага,— кіўнула яна.— А трапіла я
сюды зусім выпадкова. Збіралі з дзецьмі
гербарый... Цяпер амаль кожны дзень бываю. Вучні ўжо ведаюць, калі мяне дома
няма, тут шукаюць.
Яна памаўчала, усміхнулася нечаму
свайму, патаемнаму. Затым падышла да
бярозкі, пяшчотна прытулілася шчакой да
яе белай шурпатай кары.
— А калі б вы ведалі,— задуменна сказала яна,— як тут хораша раніцай. Яснай
вясновай раніцай... Асветленыя сонцам,
бярозкі такія светлыя і празрыстыя, што,
здаецца, бачыш, як паволі рухаецца ў іх
пругкі прахалодны сок. I наўкол — першародная чысціня!
«Няўжо гэта тая самая дзяўчына? —
здзівіўся я.— Як можна іншы раз памыляцца ў людзях...»

2
У клубе ўжо было паўнютка моладзі.
Чакалі Сцёпку-баяніста. За ім паслалі трэцяга ганца, але хлопец усё не з’яўляўся.
Танцы затрымліваліся.

Хлопцы таўкліся ў кутку ля бачка з вадой і, слухаючы вясёлага вясковага гаваруна, адчайна рагаталі. Дзяўчаты, захутаныя
ў хусткі, апранутыя ў доўгія старамодныя
сукенкі, дзяліліся сваімі навінамі. Час ад
часу яны нецярпліва паглядвалі на дзверы.
Баяніста ўсё не было.
Чужы чалавек у вёсцы заўсёды прадмет
асаблівых, ажыўленых размоў: адкуль, хто
ён, чаго прыехаў? Адчуваючы на сабе з усіх
бакоў цікаўныя позіркі, я пачаў прабірацца
да дзвярэй з надпісам «Бібліятэка». Тузануў за ручку і з палёгкай уздыхнуў: дзверы
былі адчынены.
За сталом сядзела маладая дзяўчына.
Калі я ўвайшоў, яна адклала кнігу і павярнулася да мяне. Кінуліся ў вочы яе ўзбітая
прычоска, чорная дэкальтаваная сукенка.
Блішчэлі пры электрычным святле доўгія,
падобныя да ледзяшоў, кліпсы.
Дзяўчына заўважыла, што яе разглядваюць. Мне стала няёмка, і я паспешліва сказаў:
— Добры вечар.
Яна манерна павяла плячыма, акінула
мяне з галавы да ног уважлівым позіркам:
— Добры вечар. Праходзьце.
Падсунула мне крэсла. Сама падышла
да акна, адхінула гардзіну і, заглядваючы ў
шкло, пачала папраўляць валасы. Белыя на
высокім абцасе туфелькі не маглі ўстаяць
на месцы.
— Вы працуеце тут, у бібліятэцы? —
спытаў я.
— М-м...— адмоўна пакруціла яна галавой і выняла з губ доўгую прыколку,
спрытна захавала яе ў прычосцы.
— Загадваеце клубам?
Дзяўчына засмяялася:
— Не, што вы... Я проста так.
— Хто ж вы тады?
— Хіба гэта так цікава? — намаляваныя павекі падскочылі ўверх.
— Вядома.
— У такім выпадку будзем знаёмы,—
яна падала мне руку ў чорнай карункавай
пальчатцы.— Людміла Аляксандраўна, настаўніца малодшых класаў.
Дзяўчына зрабіла прыгожы, балетны
рух. У хітраватых вачах — чорцікі. «Звычайная гарадская модніца,— падумалася
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мне.— Як яна толькі трапіла сюды, у гэту
глыбінную палескую вёску?»
У танцавальнай зале раптам зашумелі.
Нечы мужчынскі голас узрадавана закрычаў:
— Ура, Сцёпа-а! Сюды давай, сюды.
Настаўніца заззяла, нават рукамі запляскала:
— Нарэшце прыйшоў! Ой, прабачце.
I замітусілася па пакоі. Зноў агледзела
сябе з усіх бакоў у акне, расправіла дэкальтэ, павадзіла па губах ярка-вішнёвым карандашыкам.
— Здаецца, усё,— прытопнула яна абцасікам і спытала: — Вы ідзяце на танцы?
Я пакруціў галавой:
— На жаль, не танцую.
Такім, відаць, і засталося б у маёй памяці гэта першае знаёмства, якое пакінула
не вельмі прыемнае ўражанне аб дзяўчыне, калі б не выпадак...

3
Агітатары сабраліся ў той жа зале, дзе
ўчора былі танцы. Вынеслі з кіназалы дзясятак лавак, не распранаючыся, паселі.
Нарада абяцала быць дзелавой і нядоўгай. Таму і намецілі яе ў абедзенны перапынак.
Старшыня мясцовага калгаса Іван
Паўлавіч Чачура коратка расказаў пра
справы гаспадаркі, выклаў задачы агітатараў на час пасяўной кампаніі. Некалькі чалавек падзяліліся сваім вопытам. Агітатараў размеркавалі па брыгадах, склалі план
работы.
Ужо пад канец загадчык агіткалектыву
Рыгор Бараноўскі пастукаў па стале і хмура
сказаў:
— У мяне, таварышы, яшчэ такое пытанне. У другой брыгадзе вельмі кепска
выпускаецца баявы лісток. Трэба гэту
справу даручыць больш надзейнаму чалавеку. Падумайце каму.
Зала некаторы час памаўчала, а затым
пачуліся галасы:
— Бяляўскую можна.
— Правільна,
Аляксандраўну!
Яна
справіцца.
— Як вы, таварыш Бяляўская, згодны?
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— Я згодна, толькі... не ведаю, ці
спраўлюся?
Голас за спіной здаўся мне на дзіва
знаёмым. Дзе я яго чуў? Глянуў назад. Гэта
была яна! Тая самая расфуфыраная модніца, з якой я пазнаёміўся ўчора ў бібліятэцы.
Побач са мной сядзела пажылая з
адкрытым прыветлівым тварам жанчына.
— Прабачце,— я нагнуўся да яе.— Вы
Бяляўскую добра ведаеце?
Жанчына ўсміхнулася:
— Як вам сказаць... Яна ў нашай школе не працуе. У суседняй, Цяснянскай. Але
так ведаю. Добры агітатар. Актыўная. У
мастацкай самадзейнасці ўдзельнічае.
— У самадзейнасці?
— Ды яшчэ як! — з гордасцю сказала
жанчына.— I ў драмгуртку, і ў хоры, і вершы дэкламуе.
— Вось я вам раскажу такі прыклад,—
яна нагнулася да мяне бліжэй і паўшэптам загаварыла.— Узялася яна неяк за
«Рэквіем» Раждзественскага. Многія сумняваліся: ці зразумеюць? У вёсцы ж, самі
ведаеце, на канцэрты ідуць усе: дзеці, старыя, бабы непісьменныя. I раптам ім —
«Рэквіем». Бяляўская ўсё ж настаяла на
сваім, чытала. I калі б вы ведалі, як яе
слухалі. Муха не праляцела! Толькі слёзы
ва ўсіх на вачах блішчэлі. А бабы, дык тыя
наогул...
Мы не дагаварылі. Нараду аб’явілі закрытай.
На дварэ быў пагодлівы вясновы
дзень. У чыстым пяшчотным блакіце неба
раскошна купалася сонца. Крычалі гракі.
Недзе побач, на дрэве, спяваў шпак. I мне
раптам нясцерпна захацелася пазнаёміцца з гэтай дзяўчынай бліжэй, пагутарыць
з ёю.
Я дагнаў Бяляўскую ўжо за вёскай,
на дарозе, што вяла ў Цясну. Яна ішла не
спяшаючыся, схіліўшы галаву. Гумавыя
боцікі мякка шлёпалі па веснавых лужах.
Дзяўчына цяпер была зусім іншая — прыціхлая, задумлівая. Здавалася, яна да нечага ўважліва прыслухоўвалася.
На мае крокі Бяляўская павярнулася.
На твары мільганула здзіўленне.

Ганна
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Ц

і ж гэта лёгка праходзіць выпрабаванне, калі з табою размаўляюць камяні… Не ведаеце? Вось і
я не ведаў, пакуль перад адным
такім, дапраўды гаворачым, не апынуўся.
Шурпатым, мудрым. Прайшоў цёмныя сутарэнні адзіноты, адолеў высокую лесвіцу сумневу. Змагаўся нямала. Не кожнаму
даруецца цвёрдае выпрабаванне на годнасць і адданасць. Але ж ты выпрабоўваешся. Але ж ты верыш.
А калі верыш, то перамагаеш здрады
верных сяброў, якія няспынна даганяюць
на доўгім шляху да абранай мэты. Здаецца, робяць нават мацнейшым за ранейшага сябе. Ці гэта толькі здаецца… Першае
з сумненняў, якіх зашмат. Ці быў справядлівым? Навошта неадступна змагаюся? Якім будзе наступны крок… Урэшце, ты
застаешся адзін і думаеш пра тое, няўжо
дапраўды такою павінна быць перамо-

га. Твая, чаканая, выпакутаваная. Ці патрэбная яна зусім… Вузкія сутарэнні, высокая лесвіца. І няпростае змаганне, якое
пляжыць тваю веру.
Затое, як ужо дапяў да выпрабавальнага каменя, нават камень табе ўсміхаецца
прыязна. Бліскае зычлівай усмешкай і гаворыць:
— А ці не памыліўся ты, да мяне
прыйшоўшы?
Тады ўжо ведаеш пэўна, што аніяк не
памыліўся. Вось жа ён, камень. Вечны, як
гэты свет, каб спраўдзіць абранасць тваю.
Вось ён, бліскучы меч у вечным камені.
Адно трэба ступіці крок і выцягнуць… І ты
ведаеш сваю сілу такое зрабіці, як ведае
камень гэты свет.
Няпроста да каменя падысці. Але выцягнуць з яго меч вельмі проста. Мне
нават падалося, што меч той сам вядзе
маю руку. Ці гэта мне проста падалося?
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Не ведаеце? Вось і я не ведаў, пакуль выцягваў той меч. Але ж трымаю яго. Пацвярджаю сваю абранасць.
Адданасць. Годнасць. І высокае прызначэнне. Чарадзейны той камень мне
дапамог… А чарадзейны меч што зробіць?
Вострае лязо, сталёвыя вочы. Так, вочы,
глыбюткія, як віры, бо той чарадзейны
ў душу глядзіць. Як быццам меч той —
жывы мой працяг… А што вы думалі? Як
можа размаўляці камень, то чаму меч не
можа глядзець… Маё ж выпрабаванне ў
тым, каб з гэтага не дзівіцца.
— А ці не памыліўся ты, мяне ў рукі
ўзяўшы?
І яшчэ мовіць, што цяпер маю лёс:
тварыць сваім сэрцам легенду, якой у
вяках застацца. І адкуль уведаў толькі,
што марыў я ў вяках застацца. Думаў пра
вялікую славу… Але ж у такое вырашальнае
імгненне нічога не паспеў спытаць. Нават меч той чарадзейны як след не разгледзеў.
Апынуўся ў легендзе.
Дагэтуль зведаў адзіноту. Дагэтуль паспытаў сумневу. А цяпер ні адзіноты, ні
сумневу. Не ведаю толькі, як адсюль вярнуцца. А вы ведаеце? Можа быць, скажаце
мне, што хто верыць, той і ведае…
— А хто не верыць? — запытаю трывожна і ў каменя, і ў мяча.
— А той, хто не верыць, ніколі не зможа вярнуцца з легенды.

***
«З вялікіх прыгод пачынаецца вялікая
адказнасць. З іх, гуллівых, захлынальных,
адчайных. Ну і што, як за пачуццямі ідучы,
мала хто пра абавязак памятае... А закаханыя прыгоды самыя ўражлівыя, бо сляды балючыя пасля сябе пакідаюць… Горкія
слядочкі.
Не чарамі тое тварылася, але слабым
сэрцам чалавечым. Той, каму скіпетры і
берлы давеку адважна трымаць, вернасць
ды адданасць мацаваць, закахаўся ў прыгожую. Чуллівую, вартую. Замужнюю…
Закахаўся ўзор годнасці ў чужую жонку.
Якой цяпер быці вартасці чалавечай? Славе? Цноце? Правасуддзю?
42   М а л а д о с ц ь № 6

Далёка-далёка ўцякла чужая жонка. Мабыць, бяду прадчуваючы, хацела
яе адвесці. Ды ніхто нічога супыніці не
змог. Пайшоў за ёю наўздагон закаханы з
паслухмяным войскам. Пайшоў за ёю… За
бядою.
Дык глядзі ўважна, праклятае дзіця.
Глядзі, як з бяды пачалося тваё нараджэнне…».
Гляджу, не могучы адвесці вачэй. Слухаю таго, каго цяжка не паслухаць. Мабыць, як апынуўся ў легендзе, то страціў сваю волю адмаўляць. Дык і бачу, як
паслухмянае войска шчыльна атачыла
высокую вежу. Не адступаўся закаханы ад
вялікага наслання свайго. А іншы, не закаханы ды лёсам дадзены, бярог абранніцу
ад глуму ды здзеку. Біўся смела, жыцця не
шкадуючы. Толькі не ведаў, што дарэшты
можа страціць розум той, хто закаханы…
— І тады закаханы прыйшоў да мяне,—
сказаў мне апавядальнік, які назваў маё
нараджэнне праклятым.— Прасіў дапамогі, каб з чарадзействам у вежу патрапіць.
Гатовы быў чым заўгодна ахвяраваць…
Сказаўшы так, змоўк зусім красамоўна… Маўляў, здагадайся, пра што маўчанне маё. Ды здагадаюся, што ты і дапамог
шчыра, пачуцці такога закаханага не ашчаджаючы. Ты ж чарамі валодаеш, людзей
простых не надта і шануеш. Пагадзіўся чарадзействам дапамагчы. Пагадзіўся, не адмовіў, адно няхай закаханы выканае любое жаданне тваё… Любое чарадзейства не
з пустога творыцца, платы сваёй патрабуе.
Абяцаў тады закаханы. Абяцаў, а пазней
сваё слова спраўдзіў.
— Патрапіў закаханы ў вежу ў чужым
абліччы. У абліччы таго, хто абранніцу
сваю не збярог. Да непадступнай, прыгожай, чуллівай, вартай падышоў. Стаўся
бацькам. І слова сваё спраўдзіў, ад цябе адмовіўшыся. Такім, праклятае дзіця, і было
тваё нараджэнне…
Крыўды маёй чакаеш. Болю майго чакаеш. Каб слова бадзёрлівае сказаць, пачуцці супыніць, пра абавязак нагадаць. Яго
выконваць прымусіць. Толькі не вінаваты я за бацьку майго. Крыўды не адчуваю.
Болю не адчуваю. Табе нічога не абяцаю.
Называй мяне праклятым, не засмучуся

Ганна НАВАСЕЛЬЦАВА

з таго і не буду прасіць даравання за сваё
нараджэнне.
Не буду прасіць даравання, як меч у
руках трымаю, з каменя гаворачага выцягнуты.
— Той, хто страціў цноту, той, хто
страціў павагу, ніколі не зможа ўтрымаці
і край. Заўсёды памятай пра гэта, яго горды спадчыннік. Пасля ўчынкаў тых навала прыйшла, абяздоліла некалі магутную
зямлю. Табе, які абранасць сваю пацвердзіў, веліч былую, славу былую вяртаць…
Вяртаць і ў справах сваіх не памыляцца,
іначай спраўдзіцца тваё пракляцце… Пракляцце, якое чарамі пакуль трымаю.
Пракляцце, якое чарамі пакуль трымаеш. Не абяцанне, пагроза. І ты, мудры,
пакуль не ведаеш, што зусім не баюся сілы
тваёй. Я ў легенду прыйшоў. Я не ў гэтым
часе нарадзіўся. Дзеля абранасці сваёй назаву цябе пабрацімам, і застанешся вінен
мне...
Я ж меч наканавання выцягнуў, справай дакажу прызначэнне сваё.

***
Высокія сцены ў белага горада, што
паўстаў тут з мары маёй, з волі маёй. Як
чарамі дзівоснымі акружаны, вольны, гаманлівы, багаты. Хочацца думаць, шчаслівы. З імкненнем бурлівым. З норавам
неўтаймоўным. З колам адданых і верных,
якія бароняць і ягоную волю, і ягоны спакой.
Тое кола я некалі ўдала зрабіў. Проста
сцяслярыў стол без вуглоў ды паклікаў за
яго тых, хто да годнасці, дабрачыннасці, да
літасці неабыякавы. Цяпер верныя, адданыя мае сябры. І я сярод іх — першы сярод
роўных… Мы і змагаемся, і святкуем разам. Гэта мы так зрабілі, што паўстаў белы
горад, вярнуў былую згоду зямлі, якую
некалі яна страціла несправядліва. Вярнуў магутнасць, веліч, славу. У справах
такіх, мабыць, не дапусціў я ніводнай памылкі.
Ці, можа, гэта мне проста здаецца…
Часам прыходзіць да мяне той чарадзейны апавядальнік, які любіць цень, які
шануе адзіноту. Прыходзіць мой пабрацім,

паглядае неадабральна. Пытаецца нібыта
ўстрывожана, колькі часу прайшло, як меч
свайго наканавання ў рукі ўзяў.
Так, узяў. Ляжыць вунь там, дзе круглы стол. Зірні. Там жа іншыя мячы, як
промні, лязамі ў сонца сыходзяцца. Зіхцяць смеласцю сталёвай, пра гонар воя кажучы не словамі, але справамі. А пра час
не пытайся ў мяне, сам лепей у люстэрка
паглядзі.
Што ж паробіш, як спрачаемся заўсёды. Заўсёды разам і ў люстэрка глядзімся. Пасталелі мае верныя сябры. І нават
пасівелі. Нялёгкае жыццё ў кожнага, хто
сваё наканаванне шчыра здзяйсняе. Пра
іншых, не пра сябе думае. Мабыць, з радасці вялікай у справах зычлівых, добрых
засталіся мы з табою вясёлымі, усмешлівымі, маладымі… Няхай астатнія на такое
глядзяць у здзіўленні.
Над мячом сталёвым час няўладны.
Юнак са сталёвымі вачыма да мяне
падыходзіць, да цябе, чарадзейны апавядальнік, такі падобны. Глыбюткімі як у
душу мне глядзіць… І ты, які ніколі пачуццяў не казаў, турбуешся ды непакоішся.
Падыходзіць юнак, чарамі адораны. А следам за ім, як на покліч загадны, прылятае
да белага горада вогненны цмок. Стыхія
неўтаймоўная.
Паліць, нішчыць, руйнуе…

***
Мне ж аніколі не было так цяжка ваяваць. І днём, і ноччу лунае цмок у нябёсах,
засціць свет, нібыта другое сонца. Няхай
сабе вялізны. Няхай сабе магутны. Але ж
пакрыўджаны і гнеўны. Падае на ўсіх нас
ягоны агонь, які не стрымаці мячамі. Які
ледзьве-ледзь заліці вадою. Які і чараў не
баіцца… Падае, а я ж думаю, калі і чым пакрыдзіў… Калі і чым абудзіў такі гнеў.
— Не памятаеш? — гэта ж ты, чарадзейны апавядальнік, задымлены і стомлены, на мяне злуеш.— Успамінай, пакуль
мы ўсе не згарэлі…
Стараешся, каб наш белы горад абараніць. А я ж не памятаю… І чамусьці сумняваюся ў сабе, калі дзіўлюся на пагляднага юнака. Воем назваўся, вандроўнікам
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«З

бярыся! Не ный! Не румзай!» — менавіта так сказалі б зараз тыя, хто пабачыў бы мой варты жалю
стан. Людзі лічаць за абавязак узбадзёрваць такімі словамі блізкіх, ахопленых
смуткам і роспаччу. Прычым шчыра вераць, што робяць гэтым неацэнную дапамогу. Хоць псіхолагі сцвярджаюць: падобныя заклікі — апошняе, што трэба казаць
чалавеку па-сапраўднаму прыгнечанаму і
пазбаўленаму надзеі, бо яны абясцэньваюць яго пачуцці і выстаўляюць яго праблемы бессэнсоўнымі, не вартымі ўвагі. Але
хто слухае псіхолагаў? Уласныя звыклыя
ўяўленні куды больш каштоўныя…
Зрэшты, калі б нават цэлая рота маршыравала міма мяне, пры кожным узмаху нагі хорам выкрыкваючы: «Збярыся! Не
ный!» — гэта не дапамагло б. Я ўжо не
мог не ныць і не скардзіцца на лёс, хоць і
ў душы. Занадта жахлівым было тое, што
я збіраўся зрабіць. Я мусіў упершыню ў
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жыцці падмануць давер, схлусіць тым, хто
чакае кожнага майго слова. Я — суперпапулярны блогер з мільёнам падпісчыкаў, і
ўсіх іх я зараз падману. Такі сумны фінал
п’есы, у якой мая роля з высакароднай
і гераічнай трансфармавалася ў нікчэмную і ганебную. Я не мог уявіць такога ў
страшным сне, а тым болей тады, калі,
уласна, усё і распачыналася.
Я стаяў па-над паўсядзённасцю. У прамым сэнсе: на вяршыні закінутай воданапорнай вежы вышынёю 30 метраў. Побач
са мною стаялі сябры — Сяргей і Даша.
Разам мы складалі моцную згуртаваную
каманду роўп-джампераў з чатырохгадовым вопытам скачкоў. Масты, даўгабуды,
казлавыя краны, трубы ЦЭЦ — усе гэтыя
аб’екты мы асвоілі і зрабілі зыходным
пунктам для ачмуральных падзенняў у
бездань. Зноў і зноў мы стымулявалі выкід адрэналіну дзеля таго, каб на некалькі
секунд зведаць пачуццё палёту, калі сэрца шалёна калоціцца, а ты раскідваеш
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рукі, імкнучыся насустрач ветру, і цябе
ловіць узыходзячая паветраная плынь.
Гэта давала такое агромністае пачуццё гонару, што мы адчувалі сябе амаль
звышлюдзьмі. Але, у адрозненне ад супергерояў сусвету Марвэл, паміж намі не было
сутычак, кпінаў, спаборніцтва. Мы лічылі
адно аднаго сабратамі, чыё сяброўства выпрабавана агнём і вадой. Бо гэтаму сяброўству мы давяраем свае жыцці, калі рыхтуем сістэму мацаванняў, завязваем вузлы,
якія мусяць утрымаць у паветры таго, хто
здзяйсняе скачок. Я ведаў, што сябры ўсё
зробяць як мае быць і ў скачку я застануся цэлым, і яны ведалі тое самае пра
мяне.
Хоць дзеля дакладнасці трэба сказаць,
што Даша перастала быць маім сабратам
і некалькі дзён таму зрабілася нявестай.
Такім чынам, я быў у эйфарыі і чакаў, што
злучэнне ўнутранага лунання і рэальнага фізічнага палёту дазволіць мне выпіць
шчасце да дна. Вядома ж, 30 метраў —
так сабе вышыня. Для нашай групы і 70
ужо не былі чымсьці асаблівым. Але менавіта на вяршыні гэтай воданапорнай
вежы калісьці нарадзілася нашая каманда
і я здзейсніў свой першы скачок менавіта з
гэтымі памагатымі. Таму я і вырашыў адсвяткаваць заручыны ў такім сімвалічным
месцы. Кайф можна злавіць і на невялікай
вышыні, калі не зацыклівацца на асабістых рэкордах.
Апошнія падрыхтоўкі завяршаліся,
сябры зашпілілі на мне паясны і нажны
рамяні. «Да сустрэчы, малыш»,— сказаў
я Дашы і пяшчотна яе пацалаваў. Сяргей
далікатна адвёў вочы. Ён выдатны хлопец.
Мы ўсе даўно як адна сям’я, у якой саромецца няма чаго, аднак ён вырашыў адасобіцца ў такі інтымны момант.
Як і належыць, я сканцэнтраваў позірк на лініі, што праходзіла вышэй за далягляд, і ўсім целам памкнуўся да яе. Свіст
ветру ў вушах, мільгаценне вершалін дрэў
і кавалачкаў аблокаў перад вачыма, шалёная радасць, што захліствала мяне… І тут
я зразумеў, што надта доўга падаю. Апусціў вочы і пабачыў зямлю, якая імкліва
прыбліжалася. Далей быў моцны ўдар і
цемра.

Ачомаўся я ў бальнічнай палаце. Першыя хвіліны прыгадваў, што адбылося.
Аднавіўшы падзеі, з душэўным трымценнем паспрабаваў зварухнуцца. І — не здолеў. Ад жаху я закрычаў. У палату прыбегла
медсястра:
— Што, што, даражэнькі?
— Гэта вы скажыце, што?! Што са
мной? Чаму я не магу варухнуцца?
— Ты толькі не хвалюйся, не хвалюйся. Зараз паклічу доктара.
Неўзабаве ўвайшоў мужчына сярэдніх
гадоў з заклапочаным тварам. З усяе моцы
ён намагаўся ўдаваць бадзёрую ўпэўненасць.
— Хлопча, ты шчасліўчык! — сказаў
ён.— Гэта цуд, што ты застаўся жывы.
Відаць, анёл-ахоўнік падставіў табе рукі,
каб змякчыць удар. Вядома ж, сам разумееш, пры такім падзенні без пералому
хрыбетніка абысціся не магло.
— Пералом хрыбетніка,— прашаптаў
я непаслухмянымі вуснамі.— Значыцца, я
застануся інвалідам?
— Не, не,— суцяшальна прамовіў доктар.— Я ж сказаў, ты шчасліўчык. Спінны
мозг не пашкоджаны. Пасля зрастання пералому, праз нейкі час, рухальныя функцыі адновяцца.
Я адчуў, што слаба ўсміхаюся. Але калі
лекар сышоў, мая радасць пагасла. У кожным разе, скакаць з вышыні я болей не
здолею. Траўмы хрыбетніка — абсалютнае
супрацьпаказанне для роўп-джампінгу. Бо
менавіта на спіну прыпадае моцны рывок
пасля кроку ў пустэчу.
Як усё ж такі бязглузда ўладкаваны чалавек! У маім становішчы, як кажуць, не
да тлушчу. Я мушу быць удзячным лёсу,
што выжыў, што не застануся бездапаможным інвалідам. Але наймацней я перажываў пачуццё страты. Скачкі з вышыні
сталі арганічнай часткай маёй асобы, без
іх я перастану быць у поўнай меры сабой. Я адчуваў, як па шчацэ коціцца сляза.
Але што ж адбылося? Як я мог упасці? З
вялікім вопытам нашай каманды памылкі
былі выключаныя.
Паглыблены ў разважанні, я ўздрыгнуў, калі дзверы палаты адчыніліся і мяне
аглушыў гучны голас:
М а л а д о с ц ь № 6   57

Проза

ДЫЯЛОГ ПАКАЛЕННЯЎ

Чытачам «Маладосці» прадстаўляецца
дыялог дзеда і ўнука, вельмі розных па
поглядах і перакананнях, а тым і цікавы.



— Дзед, ёсць нагода пагаварыць і задаць табе многа розных пытанняў… А вось
з чаго пачаць, не ведаю…



— У такім выпадку давай пачнем з
таго, што ў нас з табою агульнае… Я маю
на ўвазе не блізкае сваяцтва па крыві, а
філфак БДУ, да якога ты маеш дачынне
ажно цэлых два гады, а я — ўсяго толькі пяцьдзясят тры. Адпаведна, мы можам
гаварыць пра тое, што істотна для цябе,
у параўнанні з тым, што было і застаецца
важным для мяне.



— Найхутчэй, у адпаведнасці з узростам і досведам, ты будзеш агучваць сваю
варыяцыю шырока вядомага: «Няма таго,
што раньш было»?
Іван Чарота
літаратуразнаўца, перакладчык,
доктар філалагічных навук, прафесар

Цімафей Чарота
студэнт філалагічнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
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— А хіба ж не гэта якраз надае сэнс
любому дыялогу пакаленняў? Галоўнае —
каб маладыя людзі здольныя былі слухаць
і разумець тое, што старыя намагаюцца
ім данесці. У мяне ж ёсць пэўныя падставы спадзявацца, што параўнальны погляд
на дарагую нашу альма-матар, не толькі
дарэчны, але і карысны для вашай генерацыі. А ў якасці свайго зыходнага пасылу
дазволю сабе заявіць, што Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт майго і твайго часу —
дзве вялікія розніцы, як прывыклі выказвацца ў сродках масавай інфармацыі. Каб
усвядоміць розніцу, трэба мець на ўвазе,
што да 1969 года БДУ быў адзіным у рэспубліцы ўніверсітэтам і што ў наступныя
два дзесяцігоддзі ён таксама заставаўся галоўнай навучальнай установай, а да
таго ж па праву іменаваўся «флагманам
навукі». І тады гэта ўсведамлялі ўсе…
Спрабуючы даходліва растлумачыць,
што гэта азначае ў праекцыі на студэнцтва, прыгадаю адзін выпадак параўнальнага плана. Гадоў пятнаццаць таму
давялося мне быць удзельнікам духоўна-гістарычнай канферэнцыі, якая часткова праходзіла ў Брэсцкім універсітэце,
нядаўнім педінстытуце. І арганізатары,

Іван ЧАРОТА — Цімафей ЧАРОТА

як гэта звычайна робіцца, каб запоўніць
вялікую залу, у якасці слухачоў прывялі
студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцей.
Седзячы ў прэзідыуме, я меў магчымасць
назіраць за ўсёй аўтыторыяй, а найбольш
мяне цікавіла рэакцыя прысутных студэнтаў на даклады. Відаць, заўважыўшы гэта,
на перапынку падышоў да мяне брэсцкі
калега і запытаўся: «Што, нашы студэнты адрозніваюцца ад вашых?» Раздумваць
мне патрэбы не было, і я шчыра адказаў,
што адрозніваюцца. «А чым?» — папрасіў
удакладнення калега. Мой адказ быў такі:
«У нашых студэнтаў адсутнасць увагі і
відавочная абыкавасць абумоўліваецца
пераважна тым, што яны, прайшоўшы
папярэдне «элітныя» сярэднія школы, не
лічаць патрэбным быць уважлівымі падчас
лекцыі альбо дакладу: маўляў, нашто нам
слухаць, калі мы гэта ведаем... А ў вашых
студэнтаў агульная рэакцыя прыкладна
такая самая, аднак з іншай матывацыяй:
мы, канешне, гэтага не ведаем, аднак і не
хочам ведаць…»
Што ж атрымліваецца? А тое, што маладыя ў лепшых выпадках — калі маюць
галаву светлую, дзеля запаўнення патрэбнымі ведамі прыдатную,— здольныя
ўспрымаць толькі асобныя, разрозненыя
факты; прычым без належнай сувязі іх між
сабою… У той час як сапраўдныя веды —
гэта дакладнае ўяўленне пра максімальна вялікую сукупнасць фактаў звязаных і,
што яшчэ важней, знойдзеных не абы-дзе.
Перасцерагаючыся, што растлумачыў
не ўсё добра, згадаю яшчэ такі выпадак,
мне вядомы не з жыцця, а з літаратуры. У
свой час, «на зары савецкай улады», былі
вельмі папулярнымі публічныя дыспуты,
разлічаныя на моладзь, паміж Анатолем
Луначарскім (народным камісарам асветы),
і Аляксандрам Увядзенскім (так званым
мітрапалітам). І на гэтым мерапрыемстве
да высокапастаўленых дыспутантаў адзін
малады чалавек звярнуўся з пытаннем: «А
ці магу я сябе лічыць прыналежным да сапраўднай інтэлігенцыі?» «Ну, трэба мець
вышэйшую адукацыю»,— пачаў фармуляваць адказ наркам. «Дык я вучуся ўжо ў
другой вну!» — узрадаваўся хлопец. «Не,
гэта не тое… Я меў на ўвазе, што вашы

бацькі таксама павінны яе мець…» — пачуў
амбітны пралетар удакладненне.
Калі ты, унучок, зразумеў апошнюю
фразу літаральна, то глыбока памыляешся. Хітры Луначарскі тлумачыў хлопцу,
што наяўнасць інтэлігенцыі ў грамадстве — тое, што выяўляецца не ў адзінках,
а з’яўляецца вынікам пераемнасці, перадачы каштоўнасцей з пакалення ў пакаленне.
І гэта мае непасрэднае дачыненне да
тэмы нашай гаворкі, бо ў адносінах да ведаў і да ўніверсітэцкай вучобы, на жаль,
выяўляецца істотная розніца паміж нашымі пакаленнямі. Калі хочаш, можам
удакладняць далей…



— Здагадваюся, канешне, што табе
карціць падацца ў развагі, якім выдатным
студэнтам быў ты, а вось я…



— Можаш быць спакойны, я і не
збіраўся разглядаць нашы з табою «персанальныя справы», сябе хваліць — тым
больш. Магу нават без комплексаў прызнацца, што як студэнт я дысцыплінаванасцю і заўважнай выкладчыкам руплівацю зусім не вылучаўся.

 — У такім выпадку як жа ты збіра-

ешся даказваць, што між намі рэальна
істотныя адрозненні?



— Уласна, даказваць гэта асаблівай
патрэбы няма. Дастаткова таго, што называецца эмпірычным вопытам нас абодвух.
Але спачатку адзначу падабенства: і ў мой
час, гэтаксама, як і ў часы папярэднія, большасць студэнтаў на іспытах карысталася
шпаргалкамі і ўжывала розныя штукарствы, каб перахітрыць экзаменатара. Гэта
своеасаблівае спаборніцтва, якое і не трэба
адмяняць. У ролі выкладчыка я да шпаргалак заўжды спакойна стаўлюся: па-першае, калі студэнт іх рыхтаваў, значыць у
галаве нешта засталося; па-другое, мне
ж патрэбна ацэньваць веды студэнта не
па адным-двух пытаннях, а па сукупнаму
матэрыялу курса, і адзнаку выставіць не
за білет, напрыклад, № 13, а за ўвесь курс.
А што датычыцца больш агульнага, то
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Дыялог пакаленняў

прынцыповую розніцу ва ўяўленнях пра
веды і адносіны да іх я ўжо адзначыў. Хочацца дадаць толькі, што менавіта так, як
я ўжо адзначыў, разумела веды ўсё маё
пакаленне. Не меней істотна тое, адпаведна, што ўсе мы лічылі патрэбным веды
атрымліваць. Скажу лепш так: у масе сваёй
мы стараліся іх здабыць, а не проста атрымаць, застаючыся пасіўнымі, умоўнымі
«атрымальнікамі». Так што пераважная
большасць — сярод якой не апошнім быў
і я, пры адкрыта прызнаных недахопах
маёй натуры,— рэгулярна працавала ў
бібліятэках; прычым запісваліся мы адразу
ў некалькі. Філолагі, дарэчы, мелі вялікую
перавагу, звязаную з тым, што Ленінка
(так у той час называлася Нацыянальная бібліятэка) знаходзілася літаральна
за дзвесце метраў ад будынка факультэта.
Нават «акенцы» ў занятках дазвалялі туды
хадзіць, і мы ўспрымалі гэта як справу,
штодзённа патрэбную.



— Шчыра кажучы, я сапраўды не
надта разумею, з-за чаго ў цябе песімізм,
паколькі ў цяперашнім універсітэцкім навучанні не бачу нічога асабліва кепскага ні
для цябе, ні для сябе. А вось пра савецкую
сістэму адукацыі ў мяне, як і ў астатніх
студэнтаў, уяўленні іншыя. Хіба не праўда,
напрыклад, што яна была цалкам у падпарадкаванні камуністычнай ідэалогіі?

 — Што ж, тады паспрабую коратка

патлумачыць. І не будуць, пэўна, лішнімі,
вось якія ўдакладненні. Сапраўды, з часоў
«перабудовы» шырока распаўсюдзілася, а
затым у свядомасці моладзі трывала замацавалася меркаванне, нібыта вышэйшая
адукацыя савецкага часу была заідэалагізавана да поўнай страты жыццёвасці. Ды ўсё
не так проста. Дзіўна, але ж сапраўды было
многае, што трэба асэнсоўваць разважліва.
Скажам, тое, што СССР пасля Вялікай Айчыннай вайны вяртаўся, няхай сабе парадаксальна, да вечных каштоўнасцей — не
выпадкова ж «Маральны кодэкс будаўніка
камунізму» своеасабліва дубліраваў запаведзі Божыя; як і тое, што краіна (лідар
якой, М. Хрушчоў, адначасова з прыняццем згаданага «кодэкса» выхваляўся, што
хутка пакажа савецкаму народу апошняга
82   М а л а д о с ц ь № 6

папá) праз дваццаць сем гадоў з размахам
адзначыла 1000-годдзе Хрышчэння Русі. Я
персанальна магу таксама служыць нейкай ілюстрацыяй таго, што сцвярджаю,
бо ў савецкай сістэме і вучыўся, і працаваў, застаючыся беспартыйным, г. зн. не
падпарадкаваным той быццам бы татальнай ідэалагізацыі. Што праўда, як студэнту мне даводзілася засвойваць «чырвоныя
дысцыпліны» накшталт «Гісторыі КПСС»,
«Гістарычнага матэрыялізму», «Палітэканоміі сацыялізму», «Навуковага камунізму». Аднак канкрэтна таго, хто мне выкладаў «Навуковы камунізм», я дагэтуль
успамінаю як сумленнага чалавека і разумнага спецыяліста. Зноў жа, пазней сам,
выкладаючы савецкую літаратуру, павінен
быў уключаць у экзаменацыйныя білеты
пытанне пра «слынны» твор Л. І. Брэжнева — «Малая зямля». Ды перад экзаменам
білет з гэтым пытаннем я проста здымаў
са стала і хаваў, каб у студэнта заставалася
магчымасць пра ўсё гаварыць сумленна,
адкрыта, шчыра. Натуральна, патрыятызм
і чалавечую годнасць ніхто не павінен быў
адмаўляць. Аднак спецыяльнасць усё ж
такі заставалася таксама пад увагаю сістэмы. І патрабаванні яна выстаўляла сур’ёзныя, аб’ектыўна высокія.

 — Ну а наколькі гэта выяўлялася ў

адзнаках?



— У нас хадзіў такі жарт: «Ёсць
дзве мамагчымасці скончыць універсітэт: з чырвоным дыпломам, але з сінім
носам, альбо з сінім дыпломам і з чырвоным носам…» Каб ты не пераводзіў на
персаналіі, адразу скажу, што я, у канчатковым выніку, не трапіў ні ў адну з названых катэгорый. Калі ж сур’ёзна, то мушу
прызнаць, што нас ацэньвалі ў асноўным
справядліва. І практычна ўсе студэнты,
якія мелі задаткі, рэалізоўвалі іх. Вядома,
пры бягучых атэстацыях выяўляліся не
толькі лепшыя індывідуальныя асаблівасці
як студэнтаў, так і выкладчыкаў. Дарэчы,
пры маёй вучобе ледзь не ў кожную сесію
знаходзіўся прадмет, па якім здаць экзамен на добрую адзнаку ўдавалася не ўсім.
Былі і такія выкладчыкі, міма якіх проста

Іван ЧАРОТА — Цімафей ЧАРОТА

немагчыма «праскочыць». Ну а хто так ці
інакш «прасоўваўся», атрымліваў права
смела заявіць: «Што ж, К-ва (альбо Ц-ву)
здаў — цяпер магу і жаніцца». Калі ж тваё
пытанне абмяркоўваць ва ўсёй паўнаце,
то я лічу, што пяцібальная сістэма ацэнкі
ведаў з’яўляецца больш дасканалай (каб
было месца для разваг, я б патлумачыў:
іншая справа, калі дзесяцібальная карэгуецца сапраўднай сістэмнасцю. Напрыклад,
калі вучням пачатковай, базавай і сярэдняй школ выстаўляюцца адзнакі ад 1 да 5, а
ў школе вышэйшай — ад 5 да 10. Натуральна, дзеці на ніжэйшай ступені навучання не здольныя засвойваць тое, што адносіцца да ўзроўню вышэйшага. Такі самы
падзел не выключаны і з яшчэ большай
скрупулёзнасцю: на папярэдніх ступенях
— ад 1 да 50, а на ўніверсітэцкай — ад 50
да 100. Зрэшты, дапушчальна пагадзіцца і
з цяперашнім парадкам, толькі пры непарушнай умове — абавязкова карыстацца
поўным дыяпазонам, пачынаючы з 0, праз
1, 2, 3… А так цяперашняя тройка ўраўнялася з колішняй, пры тым што пяцёрка
дэвальвавала ў разы).



— Дык гэта ж залежыць, перш за
ўсё, ад выкладчыкаў!

 — Э не! Перш за ўсё — ад студэн-

цікаў. Але твая рэмарка вывела на важнае
пытанне пра адносіны студэнтаў з выкладчыкамі. У нас яны былі досыць іерархізаванымі, што абумоўлена не толькі ўзростам, але і ўсімі сацыяльнымі ўмовамі, у
тым ліку і высокім грамадскім статусам
універсітэцкага выкладчыка. Своеасаблівай
ілюстрацыяй можа паслужыць наступная
«карцінка»: двое студэнтаў, не здаўшы
своечасова залік па лацінскай мове, вымушаны ехаць на кватэру да выкладчыка П.,
які ўжо досыць паважанага ўзросту (казалі,
выкладаў яшчэ ў дарэвалюцыйнай гімназіі). Той пускае хлопцаў у кватэру, але залік
прымаць не спяшаецца, а заяўляе, што
спачатку іх павінен паслухаць унук; і сам
знікае. Хлопцы, хоцькі-няхоцькі, адказваюць унуку гадоў пяці. Праз пэўны час вяртаецца галоўны экзаменатар і задае адно
пытанне: «Ну як?» «Слаба»,— канстатуе

юны знаўца класічнай мовы. Пасля гэтага
студэнтаў адпускаюць ні з чым.



— І што, вы цярпелі такія здзекі ад
многіх выкладчыкаў?



— Наўрад ці варта ўспрымаць апісаны выпадак як ілюстрацыю тыповых
адносін. Мне, калі азіраюся, бачна іншае.
Скажам, тое, як дацэнт М. на экзамене,
неяк сарамліва сціскаючы зубамі пазногаць мезенца левай рукі, пытаўся ў слаба
падрыхтаванага студэнта: «А вы не пакрыўдзіцеся, калі я вам пастаўлю чацвёрку?»
Студэнт, паколькі адказваў кепска, за што
заслугоўваў двойку, спачатку ўздрыгваў ад
нечаканасці, а потым паблажліва згаджаўся. Наогул жа выкладчыкі ў адносінах да
нас трымаліся строга, а разам з тым вельмі
па-людску. Здараліся і зусім нешэраговыя
выпадкі. Апісваючы яшчэ адну сітуацыю,
павінен адразу падкрэсліць, што ў нашым
факультэцкім буфеце заўсёды прадавалася
піва. А на святочны вечар (здаецца, быў ён
прысвечаны Дню Перамогі) падвезлі і мацнейшых напояў. Мы, трое хлопцаў-першакурснікаў, заскочыўшы туды, воддаль ад
стойкі пераміналіся з нагі на нагу — хацелі
сёрбнуць крыху, для смеласці. Тут заходзіць дацэнт К., які ў нас чытаў вялікі двухсеместравы курс — ветэран вайны, баявы
старшына, і бадзёра так звяртаецца да нас:
«Што, мужыкі, па сто пяцьдзясят?» Мы,
канешне ж, успрымаем яго зварот як жартоўны і хмыкаем. Ды ён тым часам буфетчыцы замаўляе чатыры шклянкі гарэлкі і
падзывае нас. Збянтэжаныя, мы падыходзім, нязграбна чокаемся і разам выпіваем. Дык вось, на працягу больш як пяцідзесяці гадоў я з удзячнасцю ўспамінаю гэта. І
ўдзячнасць мая — не за шклянку выпіўкі
і не толькі за тое, што бывалы чалавек
уважыў, што называецца, смаркачоў…



— Гэта цікава, бо сапраўды выпадак
нестандартны… А давай яшчэ пагаворым
пра тое, што ў нас агульнага. Раскажы, напрыклад, як вам плацілі стыпендыю.



— Са стыпендыяй у гады майго студэнцтва было ўжо аналагічна,
як і цяпер. Хто стараўся вучыцца, яе
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Проза

ПЕРАКЛАДЫ

Пашпарт

Роджэр

Заламінаваны твар.
Погляд з мінулага —
Нябачнага, без фотаздымкаў.

КРЭЙК

А пашпарт — такі, як ёсць.
Ніхто і не думае, што ён можа хлусіць.
Не ведае ніхто, што ў пашпарце схавана
Здымкам гэтым заламінаваным.

Занятак
Дзядуля мой знік
Тады, калі я прачынаўся.
Патрэбны яму былі два аўтобусы —
Да Рычманда і да Чызвіка
Па добра вядомай трасе.
Ніколі я не пытаў, дзе ён працуе.
Хапала спраў яму ўсе дваццаць гадоў
Пасля заканчэння вайны.
Кафетэрый. Судовая справа.
І шэраг імён мужчын.
Я за шторай, у сваёй піжаме,
Яго вяртання чакаю.
Ён з’явіцца з-за вугла
У доўгім чорным сваім паліто.
Фота з інтэрнэт-крыніц

Суцяшэнне
Роджэр Крэйк — англа-амерыканскі паэт,
аўтар паэтычных зборнікаў I Simply Stared
(2002), Rhinoceros in Clumber Park (2003), The
Darkening Green (2004), Down Stranger Roads
(2014) і інш. Творы Р. Крэйка перакладзены
на балгарскую і румынскую мовы. Яго імя вядома ўжо і беларускім чытачам па перакладах вершаў, якія друкаваліся ў перыёдыцы,
а таксама асобнай кніжкай (Roger Craik. In
Memory Wendy Ann Craik / Роджэр Крэйк. Памяці Вэндзі Энн Крэйк.— Мінск: Белпрынт,
2020).
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Зялёны кампакт-дыск.
Унутры яго ёсць чалавечак,
Які грае мне на клавесіне,
Калі я адпачыць хачу.

Роджэр КРЭЙК

Без назвы
(Паводле карціны Вермеера)

Збан гліняны.
Цурок малака.
Пільны пагляд. На тое,
Што ў місцы і ў збане.
Цудоўным возерам
без прыліваў яно стане.

На вуліцы галандскага
гарадка
У картоннай скрынцы, якую нясе хлопец,
Паламаліся дзверцы-накрыўкі —
І ўся цыбуля рассыпалася
Вакол, і не толькі паблізу.
Хлопец
як сапраўдны галандзец
З аптымістычнай усмешкаю
Пачынае збіраць яе.
Лічыць, што ўсё ў парадку, як мае быць.
Але заўважае раптам: адна цыбуліна
ў канаўку закацілася.
Зіма стаяла.
Я еў свой суп і назіраў,
як над броварам ляцела качка,
А за ёй другая.
Кінуліся яны адна на адну
Раз, другі.
Пасля гэтага разляцеліся.

Развейванне праху
Я прыехаў. Ты каля урны.
А вось і лета настала —
Тое, якога ты так чакала.
І ён бы хацеў яго бачыць.
Я стаяў побач.
Ты рукі ўзняла і
Скаланулася ў плачы.
Наляцеў раптам вецер,
Узняўшы пясчаны пыл,
І змяніў блікі сонца на шторах,
А таксама і дрэвы за імі.

Пра дзяўчынку з былога
Хтосьці, бадай, назваў імя гэтай дзяўчынкі.
Яна адразу ўстала, падышла
Да піяніна і пачала граць.
Не памятаю, што яна грала,
Але грала хораша, ці мне так здалося.
Аднак гадоў дваццаць таму,
Ва ўмовах,
калі іншыя артысты бянтэжыліся,
Яна, уздыхнуўшы глыбока
(і, відаць, звыкла),
Узышла на сцэну,
каб пасадзіць на клавішах ружу.
Бо музыка, проста музыка,
была яе справай.
А ўсе мы навокал не мелі значэння.

Да Вольгі Корбут
Зорка імкліва рухомая,
Ты пачала як праменьчык светлы,
Памерам сваім проста смешны —
Як вожык той, што тупае
Па бруку цёмнай вуліцы?..
Ды не! Летам праз горад нямецкі
У свет зусім іншы
Ты пераскочыла
З эпохі брэжнеўскай.
А неўзабаве, як і належыць,
Змена з’явілася.
І што цяпер?
Павінны быць кнігі, некалькі жыццяпісаў,
Інтэрв’ю. Фоталетапісы.
Гэтым задаволена ты нібыта —
Задумы ж твае паздзяйсняліся.
Ды табе ў вольны для роздуму час
Не ўсё роўна, пра што ўспамінаць,
А пра што і забыцца.
Пераклад з англійскай Цімафея Чароты
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Вірджынія

ВУЛЬФ
Фота з інтэрнэт-крыніц

Вірджынія Вульф (ад нараджэння Адэліна Вірджынія Стывен), асноўная фігура
мадэрнісцкай літаратуры першай паловы
XX стагоддзя, нарадзілася ў 1882-м у Лондане ў сям’і Джуліі Стывен і Лэслі Стывена.
Вірджынія была, па яе ўласных словах, «народжана ў вялікай сям’і, не багатай, але з
пэўным дастаткам, дзе было прынята наносіць візіты, ліставацца і мець свае асабістыя
меркаванні пра свет канца дзевятнаццатага стагоддзя». Бацька, гісторык і пісьменнік, часта прымаў у доме Генры Джэймса,
Джорджа Генры Льюіса, Альфрэда Тэнісана.
Атмасфера ў сям’і спрыяла інтэлектуальнаму развіццю, і дзяўчынка рана выявіла схільнасць да пісьменніцтва. Хаця бацькі і не ўхвалялі фармальнай жаночай адукацыі, літаратурную працу лічылі годным заняткам для
жанчыны.
Вірджынія атрымала вышэйшую адукацыю ў жаночым аддзяленні Каралеўскага каледжа Лондана, дзе ў той час віравалі
феміністычныя ідэі, і яна зрабілася актыўнай
удзельніцай руху за правы жанчын. У 1904 годзе пасля смерці бацькоў Вірджынія засталася на апецы братоў, разам з якімі пераехала ў
багемны лонданскі раён Блумсберы. У іх доме
ладзіліся вечарыны, якія прынеслі Вірджыніі
мноства цікавых знаёмстваў і сталі пачаткам знакамітай групы «Блумсберы» — інтэлектуальнага гуртка мастакоў, літаратараў і філосафаў, аб’яднаных левымі погля90   М а л а д о с ц ь № 6

дамі і непрыманнем віктарыянскіх каштоўнасцей. Першы раман Вірджыніі Вульф «Па
моры ўдалеч» быў надрукаваны ў 1915 годзе.
Потым разам з мужам, Леанардам Вульфам,
яны заснавалі сваё ўласнае выдавецтва «Хогарт Прэс». Гэта давала магчымасць пісьменніцы не перарабляць сваіх прац, каб дамагчыся іх публікацыі, і яна ўрэшце магла з
задавальненнем эксперыментаваць.
Да найбольш вядомых яе прац можна аднесці раманы: «Місіс Дэлаўэй» (1925), «На
маяк» (1927) і «Арланда» (1928). Вірджынія
Вульф таксама вядома як эсэіст, адно з шырокавядомых яе эсэ — «Свой пакой» (1929) —
утрымлівае вядомы афарызм: «У кожнай
кабеты, калі яна збіраецца пісаць, павінны
быць сродкі і свой пакой».
Вірджынія Вульф пакутавала ад цяжкіх
эпізодаў псіхічнай хваробы на працягу ўсяго
свайго жыцця і ўтапілася ў рацэ Оўз, непадалёк ад свайго дома ў Сасэксе 28 сакавіка
1941 года, у 59 гадоў.
Вірджынія Вульф зрабілася адной з цэнтральных фігур фемінізму ў 1970-я гады, яе
працы прыцягнулі вялікую ўвагу і атрымалі
шырокае асвятленне ў фемінісцкіх колах.
Творы Вульф шырока вядомыя ва ўсім свеце і перакладзены на больш за пяцьдзясят
моў. Вялікі аб’ём літаратуры прысвечаны
яе жыццю і творчасці, яна таксама стала
прадметам п’ес, раманаў і фільмаў.
Марына Макарыч

Вірджынія ВУЛЬФ

Новая сукенка
У Мэйбл паўстала першае сур’ёзнае падазрэнне, што нешта не так, калі яна толькі здзела манто, а місіс Барнет, працягваючы ёй люстэрка, перабірала на туалетным століку шчоткі і іншыя прылады для
навядзення фрызуры, упрыгожання твару і адзення, прыцягваючы такім чынам
яе ўвагу да таго, што нешта не так, і рабіла ўсё гэта вельмі заўважна. Падазрэнне
ўзмацнілася па меры таго, як Мэйбл падымалася па сходах, і ператварылася ва ўпэўненасць, калі яна прывіталася з Кларысай Дэлаўэй. Мэйбл скіравалася наўпрост
у заценены кут далёкага пакоя, дзе знаходзілася люстра, у якое яна зірнула. Гэтак
і ёсць! Усё не так! І адразу ж пакута, якую
яна заўсёды спрабавала хаваць, глыбокая
незадаволенасць, якая выпрабоўвала яе з
дзяцінства,— пачуццё, што яна ніжэйшая
за іншых людзей,— наплылі на яе бязлітасна, з сілай, якую не было магчыма адолець
пры дапамозе твораў Бороу ці Скота1, як
яна звычайна рабіла дома пасярод ночы,
калі была малая. Відавочна, што ўсе гэтыя
мужчыны і кабеты думаюць: «Што надзета
на Мэйбл? Які жах! Якая агідная новая сукенка!» Яны прыжмурваюць вочы, ідучы
ёй насустрач, і погляды іх робяцца яшчэ
больш з’едлівымі, калі яны апынаюцца ў Мэйбл за спінай. Гэта ўсё яе ўласная
жахлівая неадэкватнасць, яе баязлівасць і
нікчэмнасць. І адразу пакой, у якім яна
столькі гадзін абмяркоўвала з краўчыхай
фасон сукенкі, падаўся ёй неахайным, а
тым больш яе ўласная ўбогая гасціная, ды
і сама яна, надзьмутая ганарыстасцю перад выхадам сюды, калі, кранаючы лісты
на стале ў вітальні, яна вымавіла: «Якая
нудота!» — усё гэта здавалася зараз невыказна гідкім, нікчэмным і правінцыйным.
Усе намаганні былі цалкам знішчаны і выстаўлены напаказ у той момант, калі яна
ўвайшла ў гасціную місіс Дэлаўэй.
У той вечар за кубкам гарбаты яна пачула
запрашэнне місіс Дэлаўэй і адразу вырашыДжордж Бороу і Вальтэр Скот — англійскія
пісьменнікі ХІХ стагоддзя, аўтары прыгодніцкіх
раманаў.
1

ла, што, вядома, не стане гнацца за модай.
Было б абсурдна надзімацца і адмаўляць,
што мода мае на ўвазе крой і стыль, а гэта —
мінімум трыццаць гінеяў, тады чаму б не
падацца проста арыгінальнай? Чаму б не
выявіць свой асабісты стыль? Яна знайшла
стары парыжскі модны каталог часоў Імперыі, які належаў яшчэ яе маці, і, гартаючы, падумала, што тагачасныя кабеты
мелі нашмат больш прыгажосці, шляхетнасці і жаноцкасці, і ёй заманулася —
а гэта безумоўна была бязглуздзіца —
быць падобнай да іх: выглядаць несучасна, падкрэслена сціпла і чароўна. Але зараз відавочна, што тое было яе непамернае
самалюбства, і зараз яна заслугоўвае адно
ганьбавання, бо гэтак сябе выставіла.
Яна не асмельвалася глядзець у люстэрка. Яна не магла вынесці ўсяго гэтага жаху — бледна-жоўтая старамодная
шаўковая сукенка з доўгай спадніцай, рукавамі-буфамі, вузкім ліфам і ўсімі тымі
рэчамі, якія так люба выглядалі ў модным
каталогу, але не на ёй, не сярод усіх гэтых,
сучасна апранутых людзей. Яна пачувалася кравецкім манекенам, што варты толькі таго, каб утыркаць у яго шпількі.
«Але, мая даражэнькая, гэта ж чароўна!» — вызначыла Роўз Шоу, аглядаючы
яе з галавы да ног, здзекліва крывячы вусны, і гэта было зразумела, бо сама Роўз
заўсёды была апранута па апошняй модзе,
гэтак жа, як і ўсе астатнія.
Мы падобныя да мух, што імкнуцца
выкараскацца са сподка, падумала Мэйбл
і паўтарыла фразу яшчэ раз, як малітву,
быццам спрабавала знайсці нейкі загавор
ад гэтага невыноснага болю. Радкі з твораў
Шэкспіра і іншых аўтараў, якія яна чытала шмат гадоў таму, звычайна прыходзілі да яе падчас агоніі, і яна паўтарала
тыя выразы зноў і зноў. «Як мухі, якія
выкараскваюцца са сподка»,— паўтарала
яна. Трэба паўтараць і паўтараць, прымушаючы сябе ўвачавідкі бачыць тых мух, і
тады яна здранцвее, знямее, пахаладзее і
супакоіцца. Зараз яна амаль бачыла мух са
зліплымі крылцамі: яны павольна выпаўзаюць са сподка з малаком; і яна напружвалася і напружвалася (стоячы перад люстэркам і слухаючы Роўз), каб прымусіць
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Маргарыта
Латышкевіч,
празаік, паэтэса
Бадай, не існуе адзінага праверанага часам рэцэпта ў творчасці, што б вы ні
стваралі — карціны, скульптуры або тэксты. Дый праца літаратара — унутраная. Ты,
быццам рондаль на ножках, ходзіш сабе, а
ўнутры варыцца, перамешваецца, булькае
«ідэйнае» варыва. Часам тое варыва нават
выкіпае, калі надоўга пакінуць без нагляду.
Ідэі сюжэтаў і персанажаў, змешваючыся са
штодзённымі перажываннямі, кіпяць у чэрапе, ажно пакуль не даходзяць да належнай кандыцыі. А вакол ходзяць і пытаюцца:
«Ну як, як яно?»
Пішацца, што.
Кажуць, славуты Толкін, правяраючы
студэнцкія работы (і адчайна нудзячыся ад
«вады»), на чыстай паперчыне, гуляючыся, напісаў «Была ў зямлі нара, а ў нары
жыў хобіт». І з гэтай фразы, адной, простай, амаль выпадковай, пачалося цэлае
падарожжа да далёкай гары са скарбамі і
цмокам.
Аднак той, хто выпраўляецца ў падарожжа непадрыхтаваным, рызыкуе не
атрымаць скарбаў, а толькі скласці някепскі
сняданак (ці абед) для цмока. Таму лічу,
не варта забывацца пра банальны расклад,
выпрацаваць, так бы мовіць, звычку да пі-

сання ў пэўныя гадзіны. Асабіста я люблю
загадзя стварыць для сябе працоўную атмасферу ў канкрэтны час і сядаць за тэкст
у любым настроі і стане — паводле майго досведу, гэта той выпадак, калі «апетыт
прыходзіць падчас ежы».
Увогуле ж, як чалавек, што здабывае
сабе надзённы хлеб з маслам менавіта пішучы тэксты, магу сказаць: расклад і самаарганізаванасць — вялікая справа. А
яшчэ, вядома, нататнікі, дзе зручна зрабіць
пазнакі пра той або іншы тэкст, каб памяць
не падвяла ў самы адказны момант. Часам
ідэя аніяк не прыладжваецца ў адзін тэкст,
а вось у другі пазней кладзецца за мілую
душу. Таму нататнікі, яны ж «склярознікі»,
якія назапашваюць такія ідэйкі, вялікая
справа.
Праўда, праз нейкі час усе блізкія
пачынаюць задорваць цябе нататнікамі, і
гэтае нататнікавае цунамі ўжо не спыніць, і
яно накрывае з галавою… Але гэта, мабыць,
гісторыя для іншага часу.
Бо, вядома, не раскладам адзіным жывіцца творчасць. Я змалку — чалавек досыць эмацыйны, перажываю глыбока і доўга. Цяжка. Эмоцыі, нават лёгкія ўражанні
пакідаюць ува мне часта балючы след і просяцца вонкі — набыць увасабленне ў тэкстах. Тады становіцца лягчэй. Таму можна сказаць, што творчасць — яшчэ й мая
асабістая тэрапія. Жаданне выказацца, выявіць адчутае і перажытае на паперы, як па
мне, неблагая матывацыя.
Ну і датычна матывацыі: падштурхоўваюць, і эмацыйна, і інтэлектуальна, людзі. У
цікавай гутарцы з маім каханым мужам,
напрыклад, нарадзілася ідэя прыгодніцкай
аповесці «Уласны крыж». Дзякуючы Яўгену,
уласна, твор і атрымаўся менавіта такім,
якім хацелася б. Удзячны слухач (і чытач, і
крытык) неймаверна дапамагае структураваць думкі, выкласці сваю ідэю на паперы.
І адрэдагаваць, і перарабіць, даводзячы да
ладу.
Тады ўсё выдатна. Тады — пішацца.
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Анатоль Казлоў,
празаік
Шчыра прызнаюся, што не маю асаблівых «таямніц» з так званай «творчай
кухні». Ды і стаўлюся да гэтага паняцця са
значнай доляй гумару і скептыцызму.
Любая творчасць, асабліва патугі на яе,
заўсёды з’яўляецца (прынамсі, так падаецца
«ўладару» слова), вельмі ж табуіраванай і
закрытай сферай для іншых. Але не буду на
гэтым настойваць, бо маеш шанец закрануць гонар братоў па «творчым цэху», а мне
гэтага вельмі ж не хацелася б. Гонар — справа сур’ёзная і недатыкальная… А яшчэ маеш
шанец проста… памыляцца. Няхай ужо будзе
так, як склалася ў кожнага паасобку.
Напісанне твора — справа калектыўная.
Адчуваю, як нехта скептычна ўсміхнуўся: «Ну
і загнуў, пісака». Як у каго, а ў мяне менавіта
так! Пішучы, я супрацоўнічаю з адным, двума, дзясяткамі герояў апавяданняў ці аповесцей. Менавіта супрацоўнічаю: слухаю іх,
спрачаюся, пагаджаюся, дыскутую, часам навязвую сваю думку ці прымаю іхнюю…
Але, бліжэй да сутнасці пытання. У студэнцкія гады вельмі любіў пісаць абразкі і
невялікія апавяданні на лекцыях па гісторыі КПСС і навуковага камунізму. Не ведаю
чаму, але натхнялі гэтыя лекцыі на творчасць. І, быццам, няблага атрымлівалася.
Пазней, будучы ўжо аспірантам ці супра112   М а л а д о с ц ь № 6

цоўнікам розных газет ды часопісаў, пісаў
дзе прыйдзецца і як прыйдзецца… Ніколі не
ставіў перад сабою задач і планаў тыпу «ў
гэтым годзе напішу пару аповесцей і пяток
апавяданняў». Такога не было і не маецца па
сёння. Бо заўсёды чуйна лавіў і лаўлю ўнутраны голас, штуршок, які падказвае, нават
загадвае: «Бярыся за ручку — гэта тваё!»
А калі гаварыць больш сур’ёзна, адкінуўшы напускное пазёрства, то можна
адказаць на пастаўленае рэдакцыяй пытанне словамі класіка грузінскай літаратуры
Надара Думбадзэ. У свой час ён адзначыў:
«…там, дзе пачынаецца боль, пачынаецца
літаратура…» Пра што я ўжо неаднойчы
ўзгадваў, адказваючы на пытанні пра творчасць, літаратуру, яе ролю ў грамадстве і
жыцці людзей. Бо шчаслівы, задаволены сабою і жыццём чалавек наўрад ці возьмецца
за ручку. Ён шчаслівы ў сваім шчасці (магчыма, акрамя закаханага першакурсніка з
бессмяротнай рыфмай «любоў — кроў»).
Выкажу яшчэ адну спрэчную і ў нечым
крамольную думку: большасць творчых асоб
(мастакоў, пісьменнікаў, артыстаў, рэжысёраў, паэтаў…) маюць глыбокую, часта самім
не заўважную расколінку ці шчэрбінку ў
псіхічным, фізічным, нават маральна-этычным (з процьмай комплексаў) планах… Па
сутнасці, гэта і называецца талентам. Некага
штурхае кар’ерная лесвіца да пісьмовага стала, іншага — унутраны, генетычны боль, праз
які спазнаецца родная зямля, аднакрэўнасць,
космас і сусвет…
Упэўнены, што трэба пісаць толькі ў тым
выпадку, калі ёсць што сказаць (выбачаюся за
банальнасць), калі цябе пачуе хоць адзін чалавек і задумаецца, спынецца, прыме тваю думку, вобраз, гіпотэзу ці пачне шукаць факты,
каб абвергнуць, аспрэчыць прачытанае. Як бы
там ні было, а ты, літаратар, дасягнуў мэты.
Бо ў хуткаплыннасці жыцця прымусіў прысесці, прыпыніцца, азірнуцца, глыбей уздыхнуць і шчыра ўсміхнуцца «свайго» Чалавека, дапамог яму зразумець: Ён, аказваецца,
Жывы і Ён — Чалавек… Хоць і не адкрыў ты
Яму «Закон вечнасці».

